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 19-دیووک یتلایا نامرف لوط رد زاب ياضف رد اذغ فرص يامنهار
 

 

 

 
 
 
 
 
 دارفا نآ بجوم هب هک ،دیامنیم ذاختا یمومع تشادهب ناصصختم و یملع تیامح اب ياهلحرم يدرکیور سلجنآ سل ناتسرهش یمومع تشادهب هرادا
 ای اهرهش يارب تاظحالم هئارا روظنم هب ییامنهار نیا .دنیامن هدافتسا ،دبای شهاک 19-دیووک هب التبا رطخ هک ياهنوگب یمومع نکاما زا دنناوتب هرابود
 یتالاؤس 19-دیووک یبایزاب هلحرم لوط رد زاب ياضف رد اذغ فرص هطوحم يزادنا هار هرابرد هک تسا هدش هئارا ییاذغ عیانص ناگدننادرگ زا هتسد نآ
 .تسا تیمها زئاح ،دوش ظفح ناگمه تمالس هک يوحن هب زاب ياضف رد يروخاذغ ياضف زا هدافتسا تهج ریز تامادقا نتفرگ رظن رد .دنراد
 
 
 یتروص رد اما ،دراد هدهع رب ار یکیزیف/یعامتجا يراذگ هلصاف رب تراظن و نیمضت هفیظو ییاذغ هعومجم هدننادرگ - رب نوریب لیوحت يارب فوفص .1
 يارب ییاهدرادناتسا نیودت .دشاب زاین نوناق ای یماظتنا نالوئسم تدعاسم هب تسا نکمم ،دننکن يراکمه ییاذغ هعومجم هدننادرگ اب دارفا مومع هک
  .دیریگب رظن رد یکیزیف/یعامتجا يراذگ هلصاف تیاده يارب فک رد هتفر راک هب ياهيراذگ هناشن زا تسدکی هدافتسا

 
 هدافتسا تروص ظفاحم نینچمه و تروص ياهچراپ ششوپ زا دناهدزن کسام هک یناعجارم اب لماعت نیح دیاب ناتمدخشیپ - تروص ياهششوپ .2
 اب موادم سامت مزلتسم هک دناهدش هتفرگ راکب یلغش رد و دنتسه ینثتسم تروص ششوپ ندیشوپ زا یکشزپ طیارش تلع هب هک ینانکراک .دنیامن
 يزیوآ هارمه هب تروص ظفاحم دننام ،هدننک دودحم ریغ ینیزگیاج ششوپ ،دهدیم هزاجا نانآ یکشزپ طیارش هک یمادام دیاب ،دشابیم نیریاس
 دنتسین دوخ زیم رس هک یماگنه ناعجارم .دوشیم هداد حیجرت ،دریگ رارق هناچ ریز بسانت هب هک ياهچراپ زیوآ .دنشوپب نآ نییاپ هبل رد ياهچراپ
 تامدخ هدنهد هئارا طسوت ای ،دنوش لکشم راچد سفنت رد ،دنروایبرد ار نآ ًاصخش دوخ دنناوتن هکنبا رگم ،دنشوپب تروص ياهچراپ ششوپ دنفظوم
 تروص ياهچراپ ياهششوپ دیابن )نادازون هلمج زا( لاس 2 ریز ناکدوک هک دیشاب هتشاد هجوت .دنشوپن ار نآ هک دشاب هدش هتفگ نانآ هب یکشزپ
 .نالاسگرزب تراظن تحت اما دننک هدافتسا نآ زا دیاب دنتسه لاس 8 ات 2 نیب هک ییاهنآ و دنشوپب

 
 هدید كرادت دیاب ،دراد عافترا توف 6 لقادح هک وشتسش لباق و ذوفن لباقریغ عنام کی – ور هدایپ رد اذغ فرص تروص رد – دازآ ياضف رد اذغ فرص .3
 تروص رد دیاب .دوش تظفاحم هدایپ نارباع ربارب رد ناروتسر نایرتشم زا ،تسین ریذپ ناکما توف 6 یکیزیف/یعامتجا يراذگ هلصاف يرارقرب رگا ات دوش
  .دوش تروشم یلحم يدنب هیحان تاماقم اب گنیکراپ هطوحم رد ای اهور هدایپ رد زیم نداد رارق

 
 رب نوریب شرافس هچنانچ ات دنوش قیوشت دیاب لغاشم – دینک ادج ار نیشام رد لیوحت نینچمه و شرافس لیوحت و شرافس تفایرد ياهشخب .4
 اب دیاب نیشام رد لیوحت تهج فقوت قطانم/لحم هب زاین تروص رد – دنیامن ادج رگیدکی زا ار شرافس لیوحت و شرافس تفایرد ياهشخب ،دنراد
  .دوش تروشم یلحم تاماقم
 
 هطوحم رد عمجت عنام هک دنیامن هدافتسا يورزر دنیآرف زا و دنشاب هتشاد نیالنآ شرافس هک دنوشیم قیوشت لغاشم – نیالنآ ورزر و تاشرافس .5
  .دوشیم راظتنا

 
  .دییامن نییعت ینارومأم ماحدزا رپ تاعاس رد یکیزیف/یعامتجا يراذگ هلصاف ياههیور رب تراظن تهج – نارظان صیصخت .6
 
 ،اهتکمین دننام سامت رپ حوطس ینوفع دض ياهشور نمضتم دییامن نیودت ياهمانرب – یمومع قطانم ینوفع دض و تفاظن ياهلکتورپ .7
 تسیل رد هک 19-دیووک ربارب رد هدافتسا يارب دییأت دروم تالوصحم زا .دراوم ریاس و امنهار غارچ يراشف ياههمکد ،اههدرن ،یتشادهب ياهسیورس
 :دینک يوریپ لوصحم ياهلمعلاروتسد زا و دییامن هدافتسا ،دراد رارق )EPA( تسیز طیحم زا تظافح نامزاس هدش دییأت
 2-cov-sars-against-use-fectantsdisin-listn/registration-pesticide/gov.epa.www://https 

 
 ماگنه لزنم رد ندنام و یکیزیف/یعامتجا يراذگ هلصاف ،تروص ياهششوپ صوصخ رد دارفا هب يروآدای روظنم هب – دییامن بصن هدنروآ دای یمئالع .8
  .دییامن بصن یمئالع ،19-دیووک ياههناشن اب هارمه يرامیب

 
 دض و تفاظن يارب ییاهشور و همانرب ،يروخاذغ ياهیلدنص ریاس ای اهزیم دوجو تروص رد - تقوم تروصب دیرخ زکرم زاب ياضف رد اذغ فرص .9
  .دوش هتفرگ رظن رد رت ماحدزا رپ تاعاس رد دیاب زین هدایپ رباع ددرت همانرب کی .دییامن نیودت اههدافتسا نیب ینوفع
 

 تسد يوشتسش ياههاگتسیا نداد رارق – )لکلا 60% لقادح يواح( راکدوخ تسد هدننک ینوفعدض ياههاگتسد ای تسد يوشتسش ياههاگتسیا .10
  .دیریگب رظن رد ار یمومع قطانم رد یسمل ریغ راکدوخ تسد هدننک ینوفعدض ياههاگتسد ای

  :ریخا ياهیناسر زورب
 نینچمه و ،دنشوپب دیاب يزیچ هچ دنشوپب تروص ششوپ دنناوتن نانکراک رگا هکنیا هرابرد هدش هئارا یلیمکت یتاحیضوت :6/27/20

 .دنتسین تروص ياهششوپ ندیشوپ هب مزلم یناعجارم هچ هکنیا هرابرد هدش هئارا یتاحیضوت


